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Hva kan

Vårt motto er : Vi får til det vi vil.

Vi gjør alt arbeide på bilene våre selv, alt 
fra motor-gearkasse overhalinger til folie-
ring av bilene. Litt typisk er det at vi etter-
hvert har fått rykte for at vi «aldri» gir opp. 
Noe som førte til pris for beste mekanikere 
i 2012, med begrunnelsen «ni kommer 
alltid til start». Denne prisen henger høyt 
og sammenligner vi oss med de som 
tidligere har fått prisen er det ekstra morro 
at vi som team fikk denne.

TeamTRYSIL?
Enkelt og greit er vi vel litt «underdog» i 
racingmiljøet, vi elsker motorsport og racing. 
Når dette startet er vel litt usikkert, men på 
80 tallet kjørte vi dragrace- og rallycross/
bakkeløp. Etterhvert ble det ungene som  
begynte med GoKart og dette tok mer og 
mer tid. Det ble stadig klassebytter fra Go-
Kart via Formula Basic og JTCC til dagens 
klasse som heter V8ThunderCars.
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Har TeamTrysil resultater?

Våre førere har alltid vært både på topp og litt lengre ned på resultatlistene, 
men totalt sett har fremgangen vært stor. Fra å være et helt nytt team i V8T-
hundercars med den yngste sjåføren har vi etablert oss stabilt blandt de 10 
beste teamene, ofte med tider blandt de 5 beste.

Team Trysil vant bl.a  begge NTCC løpene på Rudskogen der alle norske 
førere var med. Beste resultat i 2013 var en suveren 2 plass på Solvalla i 
Stockholm. I tillegg fikk Stein Frederic V8Thundercars førerforening pris for 
den fører med størst utvikling i løpet av sesongen, denne prisen blir delt ut 
av de andre sjåførene og det var en synlig stolt Stein Frederic som fikk denne 
prisen på året siste løp.

TeamTrysil og stang ut?

Noen ganger kan man tenke det, men det er erfaringen som spiller stor rolle, 
vi hadde en klar 2 plass i Grand Finale i lommen på Mantorp Park, men 
tekniske problemer etter en påkjørsel gjorde at det ikke ble målgang. 
På Tierp var det en 3 plass som røyk etter at en konkurent torpederte 
Stein Frederic.

TeamTrysil i 2014

Det blir full satsing på V8Thundercars som i år også kjører en runde på 
Rudskogen, dette teller i det svenske mesterskapet og er noe vi gleder oss 
veldig til. I tillegg jobber vi videre med juniorsatsingen i GoKart der vi får flere 
sjåfører som har kjørt GoKart og forhåpentligvis også noen nye.

Svaret er enkelt, vi er tryslinger og det er vi 
stolte av, selv om Trysil vanligvis blir nevnt i 
sammenheng med ski er Trysil så mye mer. 
Vi som er bosatt i kommunen liker å bo her 
hele året, ikke bare i noen uker eller dager 
om vinteren. 

Vi liker den måten vi får presentert Trysil på
når vi er på løp både i Norge og i utlandet, 
det er utrolig hva slags spørsmål vi får og 
noen ganger følger dette til business for 
våre partnere, bl.a ble det solgt en hyttetomt 
i 2013 som nok hadde valgt et sted i Sverige 
om ikke vi hadde spandert litt kaffe og skrytt 
av hjemkomunen vår.
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TeamTrysil og samarbeid

Som det så fint heter skal man ha en visjon med det man driver med. 
Vår visjon er at vi kun får 1 års samarbeidspartnere om vi ikke gir noe mer 
tilbake enn noen merker på bil og trailer.

Vi kan derfor i samarbeid finne på mye, f.eks et besøk utenfor din 
virksomhet med trailer og racebiler. Det er ikke noe som trekker folk som en 
racerbil. ”Alle” vil prøvesitte , noe vi bl.a så på vår stand på Ljøratunet under 
Ljørdalsdagene, det var fullt i folk som fikk prøvesitte bilene og bli tatt foto av.

Vi gjør også event med dine kunder eller ansatte, bl.a TeamTrysil Grand prix i 
GoKart som etter 5 år har blitt en suksess og noe som blir veldig satt pris på.
I tillegg til dette arrangerer vi også Snøscootersafari i Sverige der du får kjøre 
selv. Vil du ha det litt stillere og roligere er kanskje vår årlige sledehundtur 
noe som passer bedre?

Alt dette kommer som en bonus i tillegg til den mulighet man har til å 
markedsføre seg mot et kjøpesterkt publikum som ofte har et forhold til Trysil 
og ofte har vært her. På de løpene vi deltar i er det tusenvis med tilskuere og 
faktisk er vel publikumsrekorden på nesten 20 tusen, og vi kjører 6 helger i 
løpet av sommerne, At løpene i tillegg går direkte på SVT er kanskje bare en 
bonus, men kikk litt på CD plata som er med så får man i allefall ett inntrykk.
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